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 A aprovação na Alerj do projeto de lei de
autoria do presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio, André Ceciliano, do Partido
dos Trabalhadores, que garante incentivos fiscais
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) aos bares e restaurantes até o
final de 2032, foi comemorada pelo SindRio –
Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de
Janeiro. “Com esta aprovação, a Assembleia
Legislativa demonstrou sensibilidade com um dos
setores que mais sofreu durante a pandemia.
Precisamos agradecer especialmente ao
presidente da Alerj, André Ceciliano, que assinou
o projeto e capitaneou todo o processo”,
comentou o presidente do SindRio, Fernando
Blower. PÁGINA 8

PROJETO DE LEI GARANTE INCENTIVOS
FISCAIS A BARES E RESTAURANTES NO RJ
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 Continuam abertas as inscrições para 200
vagas gratuitas para turmas 2021 do Programa
ViraVida: Jovens do Futuro. PÁGINA 7
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Com profissionais qualificados e experientes, Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna
segue vacinando e respeitando os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS)

Projeto de Lei de André Ceciliano (PT), presidente da Alerj, garante
incentivos fiscais do ICMS aos bares e restaurantes até o final de 2032

SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPERUNA
ACELERA CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO
 A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da

Prefeitura de Itaperuna está acelerando a
vacinação contra a Covid-19 no Município.
Nessa semana foram aplicadas a 1ª dose do
novo calendário de vacinação. Na terça, foram
vacinadas pessoas na idade de 53 anos; na
quarta, 51 e na quinta foi a vez de 49 anos de
idade ou mais. Foram aplicadas também a 2ª
dose da vacina, seguindo o cronograma de
vacinação, bem como os protocolos de
segurança da Organização Mundial da Saúde
(OMS). A SMS de Itaperuna se organizou e
planejou uma vacinação ágil, de forma rápida e
segura para atender a todos os assistidos.
PÁGINA 4

MP AJUÍZA
AÇÃO CONTRA
PREFEITO DE
PÁDUA NO RJ
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 O Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de
Justiça de Tutela Coletiva no Núcleo Santo
Antônio de Pádua, ajuizou ação civil pública por
ato de improbidade administrativa em face do
prefeito de Santo Antônio de Pádua, Paulo
Roberto Pinheiro Pinto. PÁGINA 9
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MPRJ ajuíza ação contra o
prefeito,“Paulinho da Refrigeração”

PÁGINA 5
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GOVERNO INCENTIVA PRODUÇÃO DE LEITE PARA
GARANTIR ACESSO À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
 O Governo do Rio de Janeiro quer aumentar a competitividade e ampliar a produção de leite no estado, garantindo ainda o acesso da

população de baixa renda ao alimento e seus derivados. “O incentivo à produção de leite no estado representa não só a retomada de mais um
importante segmento econômico, mas um acréscimo adicional à renda dos pequenos produtores familiares”, afirma o secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah. Segundo ele, de acordo com o censo agropecuário, são 45
mil pessoas diretamente envolvidas na produção de leite no estado. PÁGINA 6
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Publicações a pedido

Publicações a pedido

MAIS DE 33 MIL DESEMPREGADOS
ESTÃO HABILITADOS NO SUPERARJ

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Cartões devem ser distribuídos aos beneficiados até o dia 10 de julho

 Mais de 33 mil desempregados já receberam a
confirmação de que estão habilitados no programa SuperaRJ.
O resultado com os contemplados na categoria foi divulgado
na segunda-feira, dia 28, no site superarj.rj.gov.br. Além disso,
mais 22 mil pessoas inscritas no CadÚnico passaram a fazer
parte do programa. A previsão é que os cartões sejam
distribuídos até o dia 10 de julho.

O valor do benefício será de, no mínimo, R$ 200 com
adicional de R$ 50 por filho menor de idade, limitado a dois
filhos, podendo chegar no valor máximo de R$ 300.

Estão aptos a receber o benefício os trabalhadores que
tenham perdido vínculo formal de trabalho com salário mensal
inferior ao valor de R$ 1.501,00, no período da pandemia da

Covid-19, a contar de 13 de março de 2020, e que estejam
sem qualquer outra fonte de renda.

SuperaRJ - Ao todo, serão beneficiadas, com valores de
R$ 200 a R$ 300, cerca de 1,4 milhão de pessoas que vivem
em situação de pobreza e extrema pobreza ou que perderam
empregos durante a pandemia da Covid-19. O SuperaRJ

também prevê crédito de até R$ 50 mil para micro e pequenos
empresários.

Serviço - Para saber se tem direito ao SuperaRJ e como
obter o benefício, os canais são os sites superarj.rj.gov.br e
rj.gov.br ou o número 0800-071-7474, que funciona de segunda
a sexta, entre 8h e 20h40min, e sábado, das 8h às 14h20min.

ESTUDOS AVALIAM VANTAGENS DE
MAIOR INTERVALO DA VACINA ASTRAZENECA

 O Ministério da Saúde distribuiu até agora cerca de 130
milhões de doses de quatro tipos de vacina contra covid-19 para
todo o país. Quase metade é do imunizante desenvolvido pela
universidade inglesa de Oxford com a farmacêutica anglo-sueca
AstraZeneca e fabricado no Brasil pela Fiocruz.

Inicialmente, o intervalo entre as duas doses dessa vacina era
de quatro semanas. Logo depois aumentou para três meses. Agora,
os pesquisadores de Oxford indicam que pode ser mais vantajoso
tomar a segunda dose 11 meses depois da primeira. Os dados
preliminares mostram que esse intervalo maior pode aumentar a
resposta imunológica até 18 vezes.

O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato
Kfouri, comentou sobre a possibilidade de ampliar o intervalo entre
as doses e destacou a importância dos estudos, mas que é preciso
tomar a segunda dose no tempo estabelecido.

Ele disse que “em países mais pobres a imunização é feita
com vários tipos de doações.” Frisou que é preciso respeitar a
data da segunda dose anunciada no cartão de vacinação.

Ou seja, apesar das pesquisas, ainda é preciso - e muito
importante - tomar a segunda dose da vacina na data indicada no
cartão de vacinação. Outros estudos também são conduzidos,

por exemplo, para avaliar a possibilidade de concluir o esquema
vacinal com uma dose, no caso da Janssen, ou com duas doses
nas demais vacinas, e, depois, tomar a terceira dose como reforço.
Essa dose poderia ser da mesma vacina ou de outro imunizante.

Intercâmbio de vacinas - Os pesquisadores também testam
o que chamam de intercâmbio de vacinas, para aproveitar as
diferentes respostas imunológicas provocadas por cada imunizante.
Em Oxford, o teste é com a primeira dose da AstraZeneca e a
segunda da Pfizer.

Renato Kfouri destacou que, entre os motivos para pesquisas
desse tipo, está a vacinação em países mais pobres, que receberão
doações de diferentes tipos de imunizante.

É o caso da cidade do Rio de Janeiro. Desde ontem, as gestantes
que receberam a primeira dose da AstraZeneca vão receber a segunda
da Pfizer. No dia 12 de maio, o Ministério da Saúde decidiu que as
grávidas não devem ser vacinadas com a AstraZeneca, devido ao
risco de reações adversas.

Vale destacar que as pesquisas conduzidas pela
Universidade de Oxford estão em fase inicial. São estudos de
segurança e resposta imunológica, e ainda não têm dados sobre
eficácia.

ESTESTESTESTESTADO FICA EM 3º LADO FICA EM 3º LADO FICA EM 3º LADO FICA EM 3º LADO FICA EM 3º LUGAR NO RANKINGUGAR NO RANKINGUGAR NO RANKINGUGAR NO RANKINGUGAR NO RANKING
NNNNNAAAAACIONCIONCIONCIONCIONAL DE GERAÇÃO DE EMPREGOS NO RJAL DE GERAÇÃO DE EMPREGOS NO RJAL DE GERAÇÃO DE EMPREGOS NO RJAL DE GERAÇÃO DE EMPREGOS NO RJAL DE GERAÇÃO DE EMPREGOS NO RJ

 O Estado do Rio de Janeiro ficou em 3° lugar no ranking
nacional de geração de empregos formais em maio, com 17.610
postos de trabalho. Esse é quarto mês seguido que o Rio apresenta
saldo positivo, segundo dados do Novo Caged (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados). Os setores de destaque foram
Serviços (11.125), Comércio (3.211), Agropecuária (2.003),
Indústria (672) e Construção (599).

- A geração de emprego e renda é uma das minhas maiores
preocupações, um dos principais pilares da minha gestão,
principalmente com a crise econômica causada pela pandemia
da Covid-19. Por isso, temos investido na preparação dos
profissionais para encarar os desafios do mercado de trabalho
nas Casas do Trabalhador e também no encaminhamento a vagas
de trabalho nos postos do Sine. Os resultados positivos são reflexos
da política que adotamos - explicou o governador Cláudio Castro.

Mulheres no mercado de trabalho - Em maio, a geração
de emprego formal para as mulheres apresentou resultado melhor
do que para os homens. As mulheres tiveram saldo de 9.063
vínculos, resultado de 39.971 admissões e 30.908 desligamentos,
valor 6% superior em relação aos homens, que foi de 8.547
vínculos. Por faixa etária, o maior saldo foi entre pessoas de 18 a
24 anos (7.796), e o menor entre as profissionais de 65 anos ou
mais (-591). Por grau de instrução, o melhor desempenho foi
entre pessoas com o Ensino Médio Completo (11.446) e o menor
saldo, entre profissionais com Ensino Fundamental Completo (17).

- Estamos muito felizes com o resultado do Caged do mês de
maio, que aponta o avanço na geração de empregos formais no
estado. Estamos no caminho certo para melhorar a
empregabilidade e colocar o Rio de Janeiro na posição que merece
- disse o secretário de Trabalho e Renda, Léo Vieira.
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Carta motivou publicações nas redes contra a declaração do padre. Uma das publicações diz que a carta é uma ofensa a todas as pessoas que nasceram como são

 Um padre  de  Mi racema ,  no
Noroeste Fluminense, fez uma carta onde
se diz contrário à instalação de um Centro
de Defesa dos Direitos dos Homossexuais
em frente à matriz de Santo Antônio na
cidade, mais exatamente na Praça das
Mães.

O Centro de Defesa será instalado
e m  u m  e s p a ç o  c o m  o  a p o i o  d a
Prefei tura e  será o pr imeiro espaço do
Noroeste  do Estado do Rio de Janeiro
a  r e a l i z a r  a t e n d i m e n t o s  p a r a  a
comunidade LGBTQIA+.

O texto foi  dest inado aos f ie is  da
Capela Nossa Senhora de Fát ima e o
conteúdo  gerou  d i scussão  nas  redes
sociais .  Na carta ,  o  padre José Olavo
Pires  Trindade diz  que o Centro não
r e p r e s e n t a  o  q u e  p e n s a  a  f a m í l i a

t radicional  de Miracema e  que ele  é
contrár io ao reconhecimento públ ico
da luta  contra  o preconcei to.

"Não  há  um f im  ma i s  l eg í t imo  e
adequado -  democrat icamente  -  para
o  u s o  d e s s e  s o l a r ?  N ã o  p o d e r i a  s e
instalar  a l i  a  Casa dos Conselhos do
município,  órgão tão úti l  e  benemérito
p o s t o  e m  l o c a l  a c a n h a d o  e  p o u c o
confortável a suas funções? [ . . . ]  Como
s a c e r d o t e  e  D i r e t o r  E s p i r i t u a l  d a
E s c o l a  N o s s a  S e n h o r a  d o  B o m
C o n s e l h o ,  n ã o  p o d e r i a  d e i x a r  d e
protestar  que é  no mínimo,  um acinte
à maioria  das famíl ias  miracemenses
em sua quase tota l idade -  contra  ta l
reconhecimento público,  privilegiado.
Não  uso  de  o fensas ,  de  ach inca lhe ,
n e m  d i sc r iminação  pes soa l  con t r a

ninguém, mas gostaria que respeitassem
o modo de ser tradicional e cristão da
maioria das famílias", diz um trecho da
carta.

A car ta  mot ivou publ icações  nas
redes contra a  declaração do padre.
Uma das publicações diz que a carta é
uma ofensa  a  todas  as  pessoas  que
nasceram como são.

"É  de  en t r i s t ece r  como a lgumas
pessoas veem quem nasceu diferente.
Nunca me deixaram escolher o que eu
queria ser. Tem que ser muito burro pra
pedir pra nascer gay porque é uma luta
diferente todos os dias. É uma ofensa
diferente a cada dia. Sei que Deus me
ama assim e é assim que ele me fez. Essa
carta é uma ofensa a todas as pessoas
que nasceram como são. Trata a todos

os homossexuais como uma escória da
humanidade. Até quando vamos passar
por isso? Até quando vão nos tratar como
pecadores? Somos uma ofensa à família
tradicional  miracemense? Meu Deus,
quanto absurdo em uma folha de papel",
diz uma das publicações.

Em outra publicação, um morador da
cidade diz que os cidadãos que são a
favor  da  lu t a  con t r a  o  p reconce i to
espe ram,  no  mín imo ,  um ped ido  de
desculpas.

Em nota, a Prefeitura de Miracema
reafirmou o compromisso de ceder o
espaço para o Centro e disse que trabalha
para que ele entre em atividade o mais
breve possível. O Centro é um projeto da
Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos.

PADRE TRADICIONALISTA SE REBELA CONTRA INSTALAÇÃO
DE CENTRO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE LGBTQIA+

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPERUNA
ACELERA CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

 A Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
da Prefeitura de Itaperuna está acelerando a
vacinação contra a Covid-19 no Município.
Nessa semana foram aplicadas a 1ª dose do
novo calendário de vacinação. Na terça, foram
vacinadas pessoas na idade de 53 anos; na
quarta, 51 e na quinta-feira, foi a vez dos
moradores com 49 anos de idade ou mais.
Foram aplicadas também a 2ª dose da vacina,
seguindo o cronograma de vacinação, bem
como os protocolos de segurança da
Organização Mundial da Saúde (OMS).

A SMS continua mantendo o Centro de
Saúde Dr. Raul Travassos para vacinação de
gestantes ou puérperas com ou sem
comorbidade, no horário das 8h às 15h. No
Centro Poliesportivo de Itaperuna, a Secretaria
Municipal de Saúde está vacinando das 8h às
14hs. Podem ser vacinados no Poliesportivo,
mulheres amamentando até 12 meses (com
laudo médico comprobatório); pessoas com
comorbidades na faixa etária de 18 anos ou
mais com apresentação de laudo médico e junto
a receita de medicamentos; pessoas com
deficiência permanente com 18 anos ou mais,
com apresentação obrigatória de laudo médico
ou Cadastro  no BPC – Benefício de Prestação
Continuada; profissionais da área da Saúde que
atuam no Município de Itaperuna com 18 anos
ou mais além, dos profissionais da área da
Educação, que atuam no Município de
Itaperuna (Ensino Fundamental, Médio e
Superior, além do Ensino Profissionalizante). É
obrigatório a apresentação da declaração da
Instituição de Ensino que comprove a atuação
do profissional, ou a apresentação do
contracheque.

Organização – A SMS de Itaperuna se
organizou e planejou uma vacinação ágil, de
forma rápida e segura para atender a todos,
sempre seguindo os protocolos da OMS, dando
segurança tanto para os profissionais quanto
para os assistidos. Com profissionais
qualificados, a vacinação seguiu nessa semana
normalmente e a meta é imunizar o maior
número de pessoas possíveis, tanto na 1ª dose
quanto na segunda dose.

Estado acelera Calendário de Vacinação
em acordo com os 92 municípios – A
Secretaria de Estado de Saúde (SES) publicou,
na quinta-feira (1º), a terceira edição do
Calendário Único de Vacinação contra Covid-
19 do Estado. A nova versão acelera as datas
de vacinação dos grupos por faixa etária,
prevendo o término da aplicação da primeira
dose até o fim de agosto. No mês de julho, será
imunizada a população de 54 a 35 anos. Em
agosto, as pessoas entre 34 e 18 anos.

Gestantes, puérperas e lactantes – A
SES também enviou na quarta-feira (30 de
junho), um ofício aos 92 municípios do Estado
orientando que o esquema vacinal das gestantes
que tomaram a primeira dose de Oxford/
Astrazeneca seja concluído com a segunda
dose da vacina da Pfizer. A segunda dose só
deve ser aplicada 12 semanas após a gestante
ter recebido a primeira dose do esquema vacinal.
O mesmo vale para as mulheres que tiveram
bebês a menos de 45 dias.

Saiba mais sobre a Covid-19 – A
COVID-19 é uma doença infecciosa causada
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e tem
como principais sintomas febre, cansaço e tosse
seca. Alguns pacientes podem apresentar
dores, congestão nasal, dor de cabeça,
conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de
paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou
descoloração dos dedos das mãos ou dos pés.
Esses sintomas geralmente são leves e
começam gradualmente. Algumas pessoas são
infectadas, mas apresentam apenas sintomas
muito leves.

A maioria das pessoas (cerca de 80%) se

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Marcelo Ferreira da Silva, secretário municipal de Saúde junto a profissionais da Pasta
sempre acompanhando a vacinação contra a Covid-19 no Centro Poliesportivo de Itaperuna

recupera da doença sem precisar de
tratamento hospitalar. Uma em cada seis
pessoas infectadas por COVID-19 fica
gravemente doente e desenvolve dificuldade

de respirar. As pessoas idosas e as que têm
outras condições de saúde como pressão alta,
problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou
câncer, têm maior risco de ficarem

gravemente doentes. No entanto, qualquer
pessoa pode pegar a COVID-19 e ficar
gravemente doente.

MATÉRIA : ANDRÉ GARCIA
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Profissionais envolvidos na campanha de imunização contra a Covid-19 em
Itaperuna que estão atuando na linha de frente no Centro Poliesportivo de Itaperuna

Organização e planejamento para uma vacinação
ágil e com segurança para os assistidos de Itaperuna

SMS segue vacinando respeitando os protocolos
de segurança da Organização Mundial da Saúde
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PENSAMENTO DA SEMANA
 “O segredo da criatividade é saber como

esconder as fontes”. (C. E. M. JOAD)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 As fundações e associações condenadas
por trabalho escravo ou análogo ao mesmo
podem ser proibidas de receber títulos de
utilidade pública. É o que propõe o projeto
de lei 466/19, da deputada Martha Rocha
(PDT),  que foi  aprovado,  em segunda
discussão, pela Assembleia Legislativa do

Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na terça-feira (29 de
junho). O texto segue para o governador Cláudio Castro,
que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.
Segundo a proposta, os títulos já entregues a instituições
que foram posteriormente condenadas serão revogados.

 A revitalização do Aeroporto Internacional
Tom Jobim, o Rio Galeão, foi o tema de uma
reunião em Brasília, entre o governador
Cláudio Castro, o prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes, e o ministro da Infraestrutura,
Tarcísio de Freitas. O objetivo do encontro
foi mostrar a preocupação com o esvaziamento

do principal aeroporto do Estado do Rio e, em conjunto
com o Governo Federal, buscar soluções para recuperar
o movimento, com mais voos e passageiros.

 Aliás, o prefeito Eduardo Paes ressaltou
que a recuperação do Aeroporto Internacional
é uma necessidade urgente. “É importante
ressaltar que o Galeão não compete com o
Santos Dumont. O Galeão foi idealizado para
ser um importante hub internacional no país,
além de realizar o transporte de cargas. Por

uma série de fatores ele tem perdido atratividade. Temos
trabalhado para trazer mais voos internacionais e gerar
conectividade para o mundo todo por meio do Rio de
Janeiro”, disse.

 Para o governador Cláudio Castro, a
reunião foi um passo importante. “Essa
aproximação entre as três esferas de governo,
federal, estadual e municipal, mostra o
interesse conjunto na resolução do problema.
O Galeão tem sofrido com o esvaziamento e a
queda de passageiros nos últimos anos. Nossa

missão é fazer dele um hub internacional, e vamos alcançar
isso”, destacou o governador.

 O prefeito de Miguel Pereira, André
Português (PSC), está empenhado em se
viabilizar como vice na chapa de Cláudio
Castro (PL) pela reeleição em 2022. A
simpática cidadezinha do interior foi a sede da
pajelança do governador no último fim de
semana, reunindo cerca de 40 autoridades no

Centro Sul Fluminense - e com planos de reprise já na
segunda-feira, dia 5. Estrategistas de Cláudio Castro dizem
que ele vai ter o apoio de 80 dos 92 prefeitos do estado -
e o assunto foi tema do comentário na Rádio CBN.

 Pouco após a votação histórica que, por
unanimidade (49 votos a zero), decidiu pela
cassação de Jairo Souza Santos Júnior, agora
ex-vereador Dr. Jairinho , os parlamentares
que compõem a Comissão de Ética da Câmara
comentaram sobre o resultado em plenário e
esclareceram, também, sobre os próximos

passos agora na Casa, com a posse do suplente, Marcelo
Diniz (Solidariedade), que, a princípio, deve assumir o
cargo já na próxima sexta-feira. De acordo com o
presidente da Comissão, Alexandre Isquierdo (DEM),
Jairinho automaticamente já está inelegível e com seus
direitos políticos suspensos.

  A Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) aprovou em discussão única
o projeto de lei 4.129/21, de autoria do
deputado Marcelo Cabeleireiro (DC), que
autoriza o Governo do Estado a reduzir a
alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações

para empresas fabricantes e distribuidoras de produtos
fármacos. A medida será encaminhada para sanção ou
veto do governador Cláudio Castro.E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com

DATENA DEVE SER
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA EM
2022, DIZ PRESIDENTE DO PSL

 O apresentador José Luiz Datena deve concorrer à
presidência da República pelo PSL. É o que diz o
presidente do partido, o deputado federal Luciano Bivar (PE).
Segundo o jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles , a filiação
ao PSL foi acertada em jantar na noite de segunda-feria (28),
que contou com a presença dos presidentes nacionais do
MDB, deputado Baleia Rossi (SP), e do PSL, Bivar.

E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com

Candidatura ao governo de São Paulo ou ao
Senado também são opções, diz Luciano Bivar

sobre o apresentador Datena, na foto acima
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CONSELHO DE ÉTICA
APROVA SUSPENSÃO
DE DANIEL SILVEIRA

 O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovou a
suspensão do mandato do deputado Daniel Silveira (PSL-
RJ). Com 13 votos a favor e 3 contra, a decisão estabelece
que Silveira ficará suspenso por dois meses e irá perder
as prerrogativas parlamentares.

CHINA ERRADICA MALÁRIA
 A China conseguiu erradicar a malária, depois de 70

anos de combate à doença, transmitida por mosquitos e que
mata centenas de milhares de pessoas todos os anos,
anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS). O país,
que tinha 30 milhões de casos anuais na década de 40, não registrou
um único caso local nos últimos quatro anos. A doença, transmitida
pelo mosquito Anopheles, matou mais de 400 mil pessoas em
2019, sobretudo na África. "Felicitamos o povo chinês por ter
livrado o país da malária", disse o diretor-geral da OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.

ALIÁS...
 Compareceram também o ex-presidente da

Câmara Rodrigo Maia (sem partido-RJ) e do deputado
federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). “O Datena está se
filiando ao PSL. Ontem, ele já comunicou aos amigos para
transmitir sua filiação ao partido. Disse que já se considera
filiado ao PSL”, disse Bivar ao Metrópoles.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 Existe porém alguma chance de que a candidatura

de Datena seja ao governo de São Paulo ou ao Senado,
mas, segundo Bivar, a chance maior é pela presidência.

Conselho de Ética aprova suspensão do mandato
de Daniel Silveira. Decisão da Câmara dos

Deputados teve 13 votos a favor e três contra

NO BOLSO
 A queda do volume de água nos reservatórios que

produzem energia elétrica para as cidades é uma preocupação
a mais a ser enfrentada pelo cidadão e pelo setor
produtivo. A opção da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) de aprovar o reajuste na bandeira tarifária vermelha
patamar 2 - cobrança adicional aplicada às contas de luz
realizada quando aumenta o custo de produção de energia -
esta semana é mais uma baixa no orçamento coletivo. A
cobrança extra passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada
100 kWh consumidos, uma alta de 52%.

MÊS DO
ORGULHO LGBTIA+

 A deputada estadual Renata Souza (PSOL) fez balanço
de sua atuação que a mostra como a parlamentar que
mais apresentou na Alerj iniciativas em defesa da pauta
LGBTIA+. Das 22 iniciativas de sua autoria, 14 foram Projetos
de Lei, dos quais dois foram aprovados até agora. Entre eles,
o PL que cria o Programa Estadual de Prevenção ao Suicídio
de Pessoas LGBTIA+.

TREINAMENTO NA SERRA
 Petrópolis, na Região Serrana, ganhará centro de

treinamento para formação de cadetes do Corpo de
Bombeiros. Governador Cláudio Castro recebeu solicitação
do deputado estadual Marcus Vinícius (PTB) para retomada
das obras da Academia de Bombeiro Militar - Dom Pedro II.

PANDEMIA
 Os primeiros cinco meses de 2021 registraram o

maior número de testamentos feitos pelos Cartórios de
Notas do Rio de Janeiro na história neste período,
atingindo a marca de 1.544 atos praticados. No mesmo
período do ano passado, foram 1.095.

RODAS DE SAMBA
 Foi votado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o

projeto de lei da deputada Martha Rocha (PDT) que
declara a cultura de rodas de samba como patrimônio
histórico e cultural, imaterial, do estado.
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ALIÁS...
 No relatório de 2020 sobre a malária, a OMS

constatou que os avanços na luta contra a doença
estagnaram, sobretudo nos países africanos, que
apresentam as maiores taxas de contaminação e
morte.
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VISITE O NOSSO SITE:

 O Governo do Rio de Janeiro quer
aumentar a competitividade e ampliar a
produção de leite no estado, garantindo ainda
o acesso da população de baixa renda ao
alimento e seus derivados.

 - O incentivo à produção de leite no estado
representa não só a retomada de mais um
importante segmento econômico, mas um
acréscimo adicional à renda dos pequenos
produtores familiares - afirma o secretário
estadual de Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais, Vinicius
Farah. Segundo ele, de acordo com o censo
agropecuário, são 45 mil pessoas diretamente
envolvidas na produção de leite no estado.

 De acordo com o secretário, a maior oferta
de leite tem o potencial de reduzir o custo do
alimento e, consequentemente, o valor dos
produtos, levando o leite e seus derivados a
uma faixa maior da população fluminense,
pelos preços mais acessíveis, incluindo os de
baixa renda.  O estado, que já foi um dos
principais produtores de leite do país, vem
perdendo participação na produção total
nacional do produto. A participação de 2,4%
em 2000 caiu pela metade, para 1,2% em
2019. Um resultado abaixo da média nacional.

Não faltam interessados, dentro do
segmento de Leite e Derivados, em apoiar essa
ideia. Com um faturamento de R$ 4 bilhões/
ano, a Laticínios Bela Vista, proprietária da
marca Piracanjuba, comprou, em 2019, uma
fábrica da Nestlé localizada no município de
Três Rios, na Região Centro-Sul Fluminense.
A empresa, uma das maiores do setor no Brasil,
consome cerca de 5 milhões de litros de leite
por dia para produzir seus produtos.

- Queremos ampliar a nossa participação
no Rio de Janeiro - afirmou o empresário
Cesar Helou, fundador da Piracanjuba, em
reunião com a secretaria estadual de
Desenvolvimento Econômico. - Existe um
enorme potencial de desenvolvimento da
cadeia produtiva do leite no estado, em função
do seu mercado consumidor - reforçou.

Segundo dados do Censo Agropecuário do
IBGE, o Rio de Janeiro tem uma demanda de
consumo de 2,9 bilhões de leite por ano. Hoje,
a produção estimada é de cerca de 5 milhões
de litros. O déficit de 2,4 bilhões de litros é,
atualmente, importado de outros estados.

GOVERNO INCENTIVA PRODUÇÃO DE LEITE PARA
GARANTIR ACESSO À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE, o
Rio de Janeiro tem uma demanda de consumo de 2,9 bilhões de leite por ano

Censo agropecuário
indica que, no estado,

há 45 mil pessoas
envolvidas no setor
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VISITE O NOSSO SITE:

 Continuam abertas as inscrições para 200
vagas gratuitas para turmas 2021 do Programa
ViraVida: Jovens do Futuro. Por conta da pandemia,
as atividades serão desenvolvidas em formato
remoto, durante quatro meses consecutivos, para
adolescentes e jovens de ambos os sexos, entre 15
e 22 anos, moradores de comunidades de baixa
renda e em situação de vulnerabilidade social em
todo território fluminense.

“Trata-se de uma experiência que contribuirá
para o autodesenvolvimento e para o
desenvolvimento de competências para o mundo
do trabalho”, resume Celso de Souza Cunha,
especialista em Projetos Especiais da Firjan SESI
e coordenador do ViraVida.

O objetivo do programa é desenvolver um
processo psicossocioeducativo voltado a jovens em
situação de vulnerabilidade social. São atividades
que contemplam temas como habilidades
socioemocionais, rede de direitos, saúde mental,
projeto de vida, educação para o mundo do trabalho,
língua portuguesa, matemática aplicada ao cotidiano
e empregabilidade. Elas integram educação básica
e noções de autogestão, assegurando aos alunos
atendimento psicossocial voltado ao resgate de
valores e ao fortalecimento de vínculos familiares.
Ao término do curso, é realizado um
acompanhamento para o mercado de trabalho.

Além da Firjan SENAI SESI, o programa tem
como parceiras as Redes de Proteção de Direitos,
tais como o CRAS – Centro de Referência da
Assistência Social, CRES – Centro de Referência
Especializado da Assistência Social, Conselho
Tutelar, entre outros. Desde a primeira turma, em
2011, já passaram pelo projeto mais de 720 jovens.

Para concorrer, basta preencher o formulário
no link: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSe_16TlRYTNFmjaSTADUwXNk5ZUFIbr3I9IIRSRMVQgjOP_Vg/
viewform

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA TURMAS
2021 DO ‘VIRAVIDA: JOVENS DO FUTURO’

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Por conta da pandemia, as atividades serão desenvolvidas em formato remoto, durante
quatro meses consecutivos, para adolescentes e jovens de ambos os sexos, entre 15 e 22 anos
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 A aprovação na Alerj do projeto de lei
de autoria do presidente da Assembleia
Legislat iva do Estado do Rio,  André
Cecil iano (foto) ,  do Part ido dos
Trabalhadores, que garante incentivos
fiscais do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) aos bares
e restaurantes até o final de 2032, foi
comemorada pelo SindRio – Sindicato de
Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro.

“Com esta aprovação, a Assembleia
Legislativa demonstrou sensibilidade com
um dos setores que mais sofreu durante a
pandemia.  Precisamos agradecer
especialmente ao presidente da Alerj, André
Cecil iano,  que assinou o projeto e
capitaneou todo o processo”, comentou o
presidente do SindRio, Fernando Blower. “A
próxima etapa é a sanção por parte do
governador Cláudio Castro, que sempre se
mostrou muito aberto ao diálogo com o setor
e está ciente da importância da medida para
recuperação de empregos e de
investimentos”, complementou Blower. A
proposta, que vale para bares, restaurantes,
lanchonetes, casas de chás, de sucos e
estabelecimentos similares, estabelece uma
alíquota de ICMS de 3% no fornecimento
ou na saída das refeições e de 4% relativa
às demais operações. “Nós sabemos que,
durante a pandemia, muitas dessas empresas
tiveram que fechar. E, se nós não voltarmos
com algum incentivo para esse setor,
seguramente mais  de 25% desses
estabelecimentos não vão ter condição de
reabrir. Precisamos criar todas as condições
para ter  um Rio de Janeiro melhor e
esperamos reabrir todos os estabelecimentos
que foram fechados, além de trazer novos
investimentos”, explicou Ceciliano.

CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA
- Segundo o SindRio, “pelo segundo mês

PROJETO DE LEI GARANTE INCENTIVOS
FISCAIS DO ICMS AOS BARES E RESTAURANTES

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Projeto de Lei de André Ceciliano (PT), presidente da Alerj, garante
incentivos fiscais do ICMS aos bares e restaurantes até o final de 2032

consecutivo, o setor de bares e restaurantes
registrou o fechamento de postos formais
de trabalho no Rio de Janeiro. O estado
apresentou número negativo de
contratações para a  categoria mais
impactada pela pandemia, com menos 1.913
vagas em abril de 2021. No mesmo período,
a cidade perdeu 1.260 empregos em bares

e restaurantes, e no acumulado de 12 meses, a
redução chega a menos 5.530 postos no
município do Rio. O resultado reflete os impactos
da nova rodada de medidas de isolamento social
em função do recrudescimento do novo
coronavírus. No entanto, o Rio de Janeiro caiu
para terceiro lugar entre as capitais mais afetadas
em termos de empregabilidade no setor, atrás

de São Paulo (-22.254) e Belo Horizonte (-
5.754). Já o recolhimento de ICMS de bares e
restaurantes avançou 47,6%, resultado
influenciado pela baixa base de comparação
com abril de 2020. Assim, o faturamento
estimado do setor no estado cresceu R$
150,7 milhões em relação a 2020, chegando
a R$ 467,0 milhões”.
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 O Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª
Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva no
Núcleo Santo Antônio de Pádua, ajuizou ação
civil  pública por ato de improbidade
administrativa em face do prefeito de Santo
Antônio de Pádua, Paulo Roberto Pinheiro
Pinto. Após instrução do inquérito civil nº 008/
2021, instaurado em abril de 2021, verificou-
se que o prefeito, desde antes de assumir seu
mandato, em janeiro de 2021, e ainda no
período eleitoral, fez reuniões com motoristas
de vans, permissionários do transporte
alternativo. Nos encontros, Paulo Roberto
afirmava seu desejo de suspender o contrato
de concessão do serviço público de transporte
coletivo de passageiros por ônibus no
município, firmado com a Autoviação Rio
Pomba Ltda, para colocar nova
concessionária, indicada por ele, no lugar.

E essa proposta foi, de fato, concretizada.
Uma vez no cargo, o prefeito de Santo
Antônio de Pádua suspendeu, em 8 de abril
de 2021, o contrato nº 023/2012, de
concessão do serviço à citada Autoviação,
sem que houvesse qualquer procedimento
administrativo prévio a lhe dar suporte fático
e jurídico. Nesta mesma data, instaurou um
procedimento administrativo de contratação
emergencial, com dispensa de licitação, de
uma nova sociedade empresária. Além da
dispensa de licitação ter se baseado em uma
situação de emergência fabricada, o processo
administrativo foi fraudado, com a juntada de
pesquisa mercadológica falsa, com a inclusão
de falsos ‘concorrentes ‘, de forma a tornar
vencedora da contratação emergencial o
empresário escolhido por Paulo Roberto.

Aponta a ACP que o empresário
contratado, Rodolfo Pinto Vinhosa – ME,

MP AJUÍZA AÇÃO CONTRA
PREFEITO DE PÁDUA NO RJ

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

MPRJ ajuíza ação contra prefeito de Santo Antônio de Pádua, Paulo Roberto Pinheiro Pinto, o
“Paulinho da Refrigeração”por ato de improbidade administrativa no serviço público de ônibus no município

assim como a sociedade empresária
subcontratada por ele, a Autoviação Unidos
Pádua Ltda, têm como integrantes justamente
os motoristas de vans, permissionários do
transporte alternativo, que estiveram nas
reuniões com o prefeito, realizadas para
organizar as condutas ilícitas acima narradas.

Além disso, o MPRJ pontua que, considerando
que o contrato anterior de concessão do
serviço de transporte coletivo, legitimamente
concedido, foi sumariamente suspenso, com
a substituição por contrato ilícito com
empresários indicados, a Promotoria local
requereu tutela de urgência antecipada à 2ª

Vara Cível de Santo Antônio de Pádua, para
suspender os efei tos dos atos
administrativos do prefeito, retornando a
concessão do serviço à Autoviação Rio
Pomba Ltda.

Processo nº 0005226-93.2021.8.19.0050/
Por MPRJ
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